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Vergadering:
Onderwerp:

5.
28 mei 2019
Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2019

Aanwezig:
De heer J.B. Wassink, voorzitter raad
Mevrouw J. Hofman, griffier
Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA
Mevrouw M. Spanjer-Ramaker, PvdA
De heer J. W. Adams, PvdA
Mw. Schol, PvdA
De heer J.W. Smit, PB
De heer C. Muijskens, PB
De heer C. T. Lugt, VVD
De heer W. G. Werner VVD
De heer J. Jongsma, VVD
De heer H.K. van der Wielen, CDA
De heer G. Bos, ST
Eveneens aanwezig:
Wethouder S. Haringa
Wethouder J. Hoekstra-Sikkema
Afwezig:
Bijzonderheden:
Agenda
De geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij
per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve
verwezen. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.

1. Opening en afwezigheidsmeldingen
Opening en welkom door voorzitter van de raad, er zijn geen afwezigheidsmeldingen.
2. Vaststellen agenda 28 mei 2019
Agendapunt 12: Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân wordt een bespreekstuk. Eveneens wordt bij dit punt een motie
ingebracht.
3. Vaststellen besluitenlijsten 23 april 2019
De besluitenlijst wordt zonder op -en aanmerkingen, vastgesteld.
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4. a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden
Geen mededelingen.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

4. b. Overige mededelingen college
Wethouder Hoekstra-Sikkema deelt mee dat er gesprekken gaande zijn met TOV inzake het
tijdelijk in gebruik nemen van de oude campus t.b.v. seizoens-krachten.
4. c. Voortgang grote projecten
Geen mededelingen.
Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.

5. Lijst ingekomen stukken:
De raad stelt op voorstel van het presidium, unaniem de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken vast.
Besluit:
De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen.
De stukken onder B. in handen stellen van het college voor afdoening.
De stukken onder C te betrekken bij een raadsvoorstel.
Met algemene stemmen wordt het besluit aangenomen.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

6. Jaarrekening 2018
Bespreekstuk
De Gemeentewet draagt het college op jaarlijks verantwoording af te leggen over het in het
voorafgaande kalenderjaar gevoerde bestuur en financieel beheer. In de jaarrekening wordt
verantwoording afgelegd over de realisering van de beleidsvoornemens, zoals die in de
programmabegroting 2018, tussentijdse rapportages en andere raadsbesluiten zijn
opgenomen. Het jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers
2018 ten opzichte van de begroting 2018 (na wijzigingen), waarmee de jaarstukken over
2018 sluiten met een negatief resultaat van €130.000,-.
Korte weergave:

In twee termijn, spreekt de raad over de jaarstukken 2018.
M.u.v. de ST fractie stemmen alle fracties in met het vaststellen van de jaarrekening 2018.
De PB-fractie dringt aan een imagoverbetering in gang te zetten m.b.t. de gemeentelijke
organisatie en vraagt zich af wanneer het besluit inzake 5G kan worden verwacht. De CDAfractie noemt de eenmalige uitkering aangaande compensatie BTW Waddenveren. Vindt dat
het resultaat herkenbaar terug moet vloeien naar de eilanders. De ST-fractie maakt duidelijk
waarom een afkeuring is gegeven voor deze jaarrekening. Wethouder Hoekstra zegt dat het
rapport voor de digitale bereikbaarheid, 5G, nader moet worden bekeken en het voorstel zal
volgen. Burgemeester Wassink geeft aan dat aan het imago van de organisatie wordt
gewerkt. In reactie op de ST-fractie wordt benadrukt dat de accountant naar eer en geweten
zijn werk doet. Bovendien is de raad uitgebreid geïnformeerd over de verschillende
geldstromen en toerekening van kosten.
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Besluit:
De jaarstukken 2018 vast te stellen en het negatieve resultaat na de mutaties in de reserves
ad € 130.000, als volgt te verdelen:
Voorstel bestemming resultaat jaarrekening 2018
in €
Onttrekking aan de algemene reserve

-225.000

Toevoeging aan de reserve recreatie

95.000

Gerealiseerd resultaat

-130.000

De voorgestelde budgetoverheveling in verband met het onderzoek naar de blauwe zone ad
€ 25.000 te laten vervallen en dit budget vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene
Reserve. Deze aanpassing te verwerken in de tweede begrotingswijziging 2019.
Het besluit wordt met 10 stemmen voor (PvdA, VVD, PB, CDA) en 1 stem tegen (ST)
aangenomen.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

7. Begrotingswijziging 2019 FUMO
Bespreekstuk
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden Provinciale
Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van de
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de begrotingswijziging
2019 naar voren te brengen. De FUMO stelt een begrotingswijziging 2019 voor waarbij de
totale uitgaven en daarmee de bijdrage van deelnemers toenemen van € 12,7 mln naar
€ 13,3 mln (plus € 633.000). Voor Terschelling betekent dit een toename van de bijdrage van
€ 632.000 naar € 661.000 (plus € 28.000). De gemeenteraad kan daar een zienswijze op
indienen voor 24 mei 2019
Korte weergave:

De raad spreekt in twee termijnen over de begrotingswijziging 2019 FUMO. Alle fracties
vinden de opgestelde zienswijze kort, zakelijk en terecht. De PvdA-fractie vindt het vreemd
dat de omgevingsdienst niet eerder budget heeft begroot voor de omgevingswet en wil graag
de reden weten. Wethouder Haringa zegt hierop dat de FUMO een visie heeft op de
omgevingswet, echter nog twijfelt of hierin een rol moeten worden gespeeld.
Besluit:
Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2019 FUMO.
De volgende zienswijze in te dienen over de verhoging van het integrale uurtarief naar ruim
€ 100,-. De begrotingswijziging van de FUMO heeft vooral betrekking op een toename van
loonkosten in het primaire proces van de wettelijke taken en de overhead. De loonkosten en
overhead worden (vrijwel) geheel in het integrale uurtarief doorberekend, derhalve ook in het
tarief voor plusuren. Dit stijgt daarmee naar ruim € 100 per uur.
Terschelling kent door de inbreng van de BRIKS taken verhoudingsgewijs zeer veel
plusuren. Terschelling krijgt daarmee verhoudingsgewijs (al jaren) zeer veel kosten
doorberekend die naar hun aard niet samenhangen met de plustaken maar met de
problematiek in de opbouw en ontwikkeling van de organisatie van basistaken.
De gemeenteraad van Terschelling kan zich vanwege de toename van het uurtarief tot
boven EUR 100 per uur niet verenigen met de begrotingswijziging van € 633.000,-.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
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Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

8. Visie en Position Paper (uitvoering) Participatiewet
Bespreekstuk
Sinds de komst van de participatie wet is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de (Wet)
Sociale Werkvoorziening en de WAJONG. De gemeente is nu verantwoordelijk voor alle
mensen met arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben. De gemeente stelt samen
met Empatec en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid het beleid op voor de
komende jaren. In de position paper wordt voorgesteld dat de deels gezamenlijke
arbeidsinschakeling Fryslân-West vorm krijgt in een nieuwe publieke organisatie waarvan de
GR Fryslân-West eigenaar wordt. Hierin krijgt zowel de bestaande Sociale Werkvoorzieningdoelgroep een plek als de nieuwe doelgroepen te weten leerlingen van het praktijkonderwijs
en voortgezet speciaal onderwijs, jongeren die voorheen gebruik konden maken van de
Wajong, statushouders etc. Hierin maken we keuze in de volumes rekening houdende met
de budgettaire mogelijkheden
Korte weergave:

De raad spreekt in twee termijnen over het onderwerp. Alle fracties kunnen zich vinden in de
verhoging van de bijdrage. De PvdA vraagt naar de gevolgen voor de Empatec medewerkers
en de kosten indien de gemeente Terschelling dit zelf gaat uitvoeren. De VVD-fractie vraagt
naar de voorgaande bijdrage. Wethouder Hoekstra verduidelijkt dat medewerkers nog steeds
in dienst zijn van Empatec. Het contract is niet beëindigd. De positie van Terschelling is
anders dan de rest van gemeente in Fryslân West. Omdat subsidiestromen minder worden,
moet de bedrijfsvoering anders. De vorige bijdrage was € 500,- SE en bedraagt nu € 2000,SE.
Besluit:
Kennis te nemen van de visie en de uitgangspunten van de position paper en de notitie
Toekomstige uitvoering Participatiewet Noardwest Fryslân
Kennis te nemen van de notitie Toekomstige uitvoering Participatiewet Noardwest Fryslân
In te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage naar € 2.000 per
SE (subsidie eenheid) met het voorbehoud dat er een nadere financiële onderbouwing komt
van Fryslân West.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en
beeldfragmenten.

9. Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân
Bespreekstuk
Het Bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân heeft de
concept begroting van 2020 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Korte weergave:

Er wordt in twee termijnen gesproken over de concept begroting 2020. De PvdA-fractie wil
graag weten wanneer de nieuwe beleidsplannen en het proces van armoedebestrijding
tegemoet kan worden gezien, zodat dit in de definitieve begroting kan worden meegenomen.
Vervolgens wordt een motie ingediend met het onderwerp: Compensatie kosten Wmovoorzieningen.
De raads-brede motie wordt toegelicht, het verzoek is de motie tijdens het komende VNGcongres op 5 juni a.s. aan de orde te stellen. De PB-fractie gaat in de op de procentuele
verhoging van de kosten WMO en jeugd en vindt de indicatoren en keuzemogelijkheden niet
terug in deze begroting en vindt dat er een zienswijze op deze begroting moet worden
ingediend.
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Wethouder Hoekstra geeft aan de punten van de PB-fractie in de herziene begroting worden
ingebracht en ingevuld. Het armoedebeleid komt op termijn in een openbare commissie en
raadsvergadering aan de orde. De motie zal worden ingebracht tijdens het a.s. VNG
congres.
Besluit:
Kennis te nemen van de concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân;
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
Motie
Onderwerp: Compensatie kosten Wmo-voorzieningen (bijlage 1)
De motie wordt door alle fracties ondersteund en met algemene stemmen aangenomen.
10. Concept Integraal Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022
Hamerstuk
De doelstelling van het IVP sluit aan op de preventieve inzet op deze velden en draagt bij
aan een integrale aanpak van de veiligheidsvraagstukken Met het opstellen van het IVP
geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de
wettelijke taken van de burgemeester. Een gemeentelijk IVP levert ook input voor het
Regionaal Beleidsplan van de politie.
Besluit:
Het integraal Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022 vast te stellen
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
11. Concept Programma begroting 2020, 1 e begrotingswijziging 2019 & Jaarstukken
2018 Veiligheidsregio Fryslân
Hamerstuk
De VRF heeft enkele financiële stukken gepubliceerd. Deze stukken hebben geen
(financiële) gevolgen voor Terschelling en zijn in de lijn der verwachting gezien de al eerder
behandelde Kaderbrief 2020-2023.
Besluit:
Geen zienswijze in te dienen op de Concept Programma begroting 2020 en 1 e
begrotingswijziging 2019. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
12. Begroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Hûs & Hiem
Hamerstuk
Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de
Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, Welstandsadvisering en Monumentenzorg, in
de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting
voor het komende jaar en de meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren.

Besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2019

6
Besluit:
Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Geen zienswijze kenbaar te maken over de ontwerp begroting 2020
De navolgende zienswijze kenbaar te maken over de meerjarenraming 2021-2023: De
financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn nog steeds niet goed in te
schatten. Met name de onzekerheid over of, dan wel de mate waarin, de deelnemende
gemeenten Hûs en Hiem onder de Omgevingswet in blijven schakelen als adviescommissie
maakt continuïteit van de adviesorganisatie als uitgangspunt financieel risicovol.
De meerjarenraming mist een doorrekening van de te treffen maatregelen bij discontinuïteit.
Het is dan ook niet duidelijk welke maatregelen Hûs en Hiem neemt om de financiële risico’s
voor de deelnemende gemeenten te beperken als die situatie zich voordoet.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
13. Begroting 2020 GR De Waddeneilanden
Hamerstuk
Aangeboden wordt de conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling “De
Waddeneilanden”. De gemeenteraad kan hierover zijn zienswijze kenbaar maken.
Besluit:
Geen zienswijze in te dienen op de voorliggende conceptbegroting van de
gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden”.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
14. Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders
Hamerstuk
Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid wethouders,
die niet woonachtig zijn in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden, van jaar tot
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
Besluit:
De verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente aan
wethouder J. Hoekstra-Sikkema te verlengen voor de periode van één jaar, ingaande 28 mei
2019.
De verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente aan
wethouder S. Haringa te verlengen voor de periode van één jaar, ingaande 28 mei 2019.
Het besluit wordt met algemene stemmen aanvaard.
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten door de voorzitter.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden
op dinsdag 2 juli 2019.

,voorzitter

,griffier
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